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hala   huk   hotel   hejnał   harfa   hałas

ha     ah     ho     he     hi     hu     uh

He – la
hak

hu – mor
H e l a

h a k
h u m o r

Hela ma dobry humor.

To jej nowa hulajnoga. 
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Dbamy o zdrowie

Higiena osobista.  Zahartowany sportowiec.

Zdrowa kolacja. Dobry humor.
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●● Co robią Kokos i Ada po powrocie ze spaceru?

Zęby

Zdrowe zęby to fortuna!
Gdy dbasz o nie należycie,
są ci wdzięczne i z radością
służą ci przez całe życie –

gdy się śmiejesz – do szczerzenia,
gdy się boisz – do szczękania,
gdy zajadasz – do gryzienia,

gdy się złościsz – do zgrzytania. (...)

Szoruj zęby na okrągło,
szoruj w górę, szoruj na dół,

szoruj z przodu, szoruj z boków
i płucz z siłą wodospadu!

Małgorzata Strzałkowska

●● Jak należy postępować, żeby mieć zdrowe zęby?
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W sobotę rano tata z Emilem i Kokosem biegają w parku. Zawsze 
zakładają sportowe stroje. To znaczy tata i Emil, bo Kokos nie musi 
się przebierać. Z domu pierwszy wybiega tata, drugi Emil, a trzeci 
Kokos, ale gdy wracają, to pierwszy jest Kokos, drugi Emil, a trzeci 
tata. Wszyscy lubimy uprawiać sport. No, prawie wszyscy. Jest 
w naszej rodzinie jeden wyjątek. Wiecie, kto to? Nasz kot.

●● Jakie sporty uprawia rodzina Ady?
●● Dlaczego należy uprawiać sport?
●● Czy chcesz zostać sportowcem?

●● Jak bawili się Kokos i Timi?
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 To pies Lili. On ma łaty.

Kot Matyldy lubi zabawy. 

Adam ma ryby.

bury    rudy    futerko    papuga    ryby
●● Opowiedz o zwierzętach, które widzisz na ilustracjach.
●● Opowiedz o zwierzęciu, które znasz.

To papuga Oli. 
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To kury Pawła. Te kury to Psotka 
i Plotka. Psotka daje jajka i Plotka 
daje jajka.  
Paweł lubi jajka.

●● Jakie zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?
●● Jakie ptaki hoduje Paweł? Jak je nazwał?
●● Wskaż na ilustracji jajko kury, przepiórki i strusia.
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Krowa Mela daje mleko. Z mleka 
mamy ser, masło i lody. Ada lubi lody, 
a Emil serek. A Ty?

mleko     ser     jogurt     kefir     masło

●● Co można zrobić z mleka?
●● Jakie produkty mleczne lubisz?
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●● Obejrzyj mapę i powiedz, jakie cuda natury można zobaczyć w Polsce.

Polska
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spacer    ulice    stolica    zabytki    stare

Zabytki stolicy
To Stare Miasto.
To zamek i kolumna Zygmunta.
Tu stoi pomnik Syrenki.
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Te stare mury, ulice 
i domy to zabytki.

●● Co Emil oglądał w Warszawie?
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Czy to Kraków?

Z Mariackiej wieży
na srebrnej trąbce.
Co to za koncert?...

...Kogut na Rynku
macha skrzydłami.
Kto jeździ na nim?

Konno z buławą,
z brodą do pasa.
Któż to tak hasa?

U czapki pióro
i wiatr w sukmanie.
Co to za taniec?...

...Ten Wawel, Rynek
gołębi dwieście,
w jakim to mieście?

Jerzy Kierst
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●● Z jakiej wieży słychać głos trąbki?
●● Czy wiesz, co to jest Wawel?

125



●● Porównaj obrazki. Odszukaj szczegóły, którymi różnią się te ilustracje.
●● Przeczytaj wyrazy i pokaż te elementy na ilustracjach.

irysy    motyle    łopata    płot    alejka
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kot    tulipany    ptaki    kret    trawa
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Kodeks przedszkolaka

Gdy bawisz się z dziećmi,
bądź miły dla dzieci.

Gdy chcesz coś pożyczyć,
to poproś o zgodę.

Gdy zgubisz się w mieście,
zapytaj o drogę.

Gdy chcesz przejść przez jezdnię,
to zebrę znajdź w paski.
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